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Inloggen op Puppycursus.nl 
 

Belangrijk: Gebruik geen linkjes uit de e-mail om op de website te komen, dit 

kan tot verwarring leiden. Volg dit stappenplan om zeker te zijn dat het 

inloggen lukt. 

 

Stap 1: typ in de browser het juiste website adres (www.puppycursus.nl) en 

druk op enter op het toetsenbord. Het kan zijn dat het in uw browser er 

anders uit ziet als u een andere browser gebruikt dan die in het voorbeeld 

(Google Chrome), zoals Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of 

Safari, maar dat is geen probleem, het werkt allemaal hetzelfde. 

 

 

Volgende stap op pagina 2.  
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Stap 2: Klik op de knop “inloggen” rechtsboven op de pagina, zodra de 

website is geladen. 

 

 

Volgende stap op pagina 3 
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Stap 3: 

3.1  vul uw e-mail adres (het e-mail adres dat u gebruikt heeft bij het 

registreren van uw account) in, in het vlak waar “gebruikersnaam of e-mail 

adres” staat. 

3.2  vul uw wachtwoord in, in het vlak waar “my password” staat. Zorg dat u 

hoofdletters gebruikt waar nodig en dat er geen spelfouten in zitten, elk klein 

foutje in het wachtwoord zorgt ervoor dat het wachtwoord als ongeldig wordt 

gezien. 

3.3  Klik als u beide velden hebt ingevuld op de knop “inloggen”. 

 

 

 

Als u deze stappen correct hebt gevolgd zou u ingelogd moeten zijn. 

Weet u uw wachtwoord niet meer en lukt het niet om een nieuw 

wachtwoord aan te maken, of heeft u per ongeluk een nieuw wachtwoord 

aangemaakt en weet u niet wat dat wachtwoord is, stuur dan een berichtje, 

dan genereer ik een nieuw wachtwoord voor u. Het is belangrijk dat u dan 

wanneer u ingelogd bent direct uw wacht woord weer verandert. Hiervoor 

kunt u het stappenplan volgen op de volgende pagina’s 
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Nieuw wachtwoord aanmaken 
 

Stap 1: als u nog niet op de account pagina bent, ga daar dan naartoe door op 

de knop account te klikken rechtsboven. Als u wel op de account pagina bent, 

sla deze stap over. 

 

 

Stap 2: Klik op de knop “wijzig mijn accountgegevens” en er zal een formulier 

verschijnen. 

 

 

Volgende stap op pagina 5 
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Stap 3: Scroll naar beneden tot u in het formulier “Wachtwoord wijzigen” ziet 

staan. 

 

 

Stap 4: Bedenk een nieuw wachtwoord. 

4.1 Vul het nieuwe wachtwoord dat u heeft bedacht in bij het veld “Nieuw 

wachtwoord. 

4.2 Vul het nieuwe wachtwoord nogmaals in bij het veld “Wachtwoord 

herhalen. 

 

 

Volgende stap op pagina 6 
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Stap 5: Druk op de knop “Bijwerken” onderaan het formulier (dus niet 

onderaan de pagina, maar onder de velden waar u uw wachtwoord heeft 

ingetypt en boven de eerste groene balk waar “Les 1” op staat) 

 

 

U heeft nu succesvol uw wachtwoord veranderd. Vergeet niet uw 

wachtwoord ergens veilig op te schrijven, zodat u het niet vergeet. 


